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HỌC SINH KHỐI 9 HÀO HỨNG, SÔI NỔI THAM GIA HOẠT ĐỌNG GIÁO 

DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhằm giúp các em có định hướng nghề 

nghiệp trong tương lai, ngày 09/01/2023, trường THCS Thanh Xuân tổ chức cho các 

em học sinh khối 9 tham gia hoạt động giáo dục truyền thống và trải nghiệm hướng 

nghiệp tại Văn miếu Sơn Tây và khu du lịch Glory Farm.  

      Trong phần đầu của hoạt động, đại diện BGH cô giáo Ngô Thị Diệp Lan – Bí 

thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo cùng học sinh khối 9 đã làm lễ 

dâng hương tại Văn miếu Sơn Tây (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là một trong 

những hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên của nhà trường thể hiện 

sáng ngời tinh thần hiếu học, lòng biết ơn với các bậc hiền tài và quyết tâm phấn đấu 

học tập, rèn luyện tiếp bước các thế hệ cha anh của tập thể thầy cô giáo và các em 

học sinh trường THCS Thanh Xuân.  

 

Buổi lễ dâng hương diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm và thành kính 

của Thầy và trò trường THCS Thanh Xuân 
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Tại trường THCS Thanh Xuân, hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục thường niên do nhà trường định hướng, 

thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm 

các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến 

thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải 

quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với 

lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, 

hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích 

ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp phần hình 

thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù cho 

học sinh; nội dung hoạt động được xây dựng dựa trên các mối quan hệ của cá nhân 

học sinh với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp. 

      Tại phần hai của chương trình, các em học sinh hào hứng, say sưa lắng nghe lịch 

sử hình thành và phát triển của Văn miếu, kính cẩn nghiêng mình trước công đức 

của Đức Thánh Khổng Tử, tứ phối (bốn vị học trò xuất sắc của Đức Thánh: Nhan 

Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử) và 72 vị hiền triết cùng các danh nhân khoa bảng 

thuộc xứ Đoài đã đỗ đạt các danh hiệu qua các thời kì của chế độ phong kiến.  
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Học sinh làm lễ trước bàn thờ Đức Thánh Khổng Tử 

     Ở phần sau của hoạt động, các em được tham gia các hoạt động trải nghiệm vô 

cùng hấp dẫn và phong phú tại khu trải nghiệm Glory Farm: học tập tìm hiểu ngành 

điện dân dụng, nghề gốm, làm chè lam, nghề mộc, nghề xây dựng, vượt qua Mê cung 

huyền bí, trò chơi Bịt mắt bắt vịt, Nướng gà – Nấu cơm niêu, trượt cỏ, trò chơi liên 

hoàn – Sasuke, mua sắm tại khu chợ quê… 
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Trải nghiệm Nướng gà – Nấu cơm niêu 

 

 

Các em hào hứng tham gia học tập trải nghiệm nghề mộc, nghề xây dựng 



5 
 

 

Trải nghiệm làm gốm 

Qua trải nghiệm thực tế các nghề nghiệp, đã góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục 

toàn diện học sinh, trong đó có nội dung giáo dục cho học sinh có lý tưởng nghề 

nghiệp trong sáng, có thái độ đúng đắn đối với lao động, có hứng thú và động cơ 

nghề nghiệp đúng đắn. Giúp học sinh rèn luyện sự sáng tạo, khéo tay, tư duy kỹ 

thuật, tư duy kinh tế qua sự làm quen và tiếp xúc với nghề, quá trình tiếp cận kỹ 

thuật và công nghệ sản xuất, sự “thử sức” với lao động nghề nghiệp… do giáo dục 

hướng nghiệp mang đến. 

 Ngoài tham gia thử sức với nghề, các em học sinh còn tham gia các trò chơi 

dân gian, các trò chơi đòi hỏi tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể như:  
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Trò chơi trượt cỏ, tham gia các trò chơi liên hoàn – Sasuke 
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Các em thích thú lưu lại những bức ảnh kỉ niệm năm cuối cấp cùng nhau 

Sau hoạt động thiết thực và vô cùng ý nghĩa này, các em học sinh đã được tiếp 

thêm nhiều động lực học tập, quyết tâm rèn đức luyện tài và hoàn thành thật tốt 

chặng đường quyết định của niên khoá 2019-2023 trong kì thi vào 10 sắp tới.  

 

 


